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1 Sarrera 
 

 

1.1 Psikometriako praktiken helburuak 

 

Psikometriako praktikak diziplinari dagozkion ezagutzak eta trebetasunak 

bermatzeko helburuarekin diseinatutako ekintzak dira. Psikometriako praktiken 

barruan proposatuko diren lanek erraztuko dute testak eraikitzeko, neurketa-

erremintak ebaluatzeko eta haien erabilera egokirako beharrezkoak diren 

kontzeptu, metodo eta teknikak ulertzea.  

Honako hauek dira praktiken helburu espezifikoak: 

• Psikologiako hainbat arlotan erabiltzen diren ebaluazio-instrumentuek 

(testak, galdesortak, etab.) emandako informazio psikometrikoa 

ulertzeko eta kritikoki balioesteko beharrezko ezagutzak eta gaitasunak 

eskuratzea. 

• Ikasleak bereganatzea helburu zehatz bati darraion erreminta bat 

diseinatzeko eta dagozkion berme psikometrikoak Testen Teoria 

Klasikoaren ikuspuntutik (TTK) aztertzeko oinarrizko trebetasun eta 

nozioak. 

• Hizkuntza egokia erabiliz, testaren eta itemen propietate psikometrikoak 

deskribatzen dituzten txosten teknikoak egiteko gaitasuna garatzea. 

• Testen erabilera egokia bideratzen duten batzorde nazional eta 

internazionalek igorritako arauak ezagutzea. 

• R Commander-en neurketa- edota ebaluazio-instrumentu baten 

propietate psikometrikoen analisia gauzatzeko beharrezko ezagutza eta 

gaitasunak eskuratzea. 
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1.2 Egin beharreko praktikak 

 

1.2.1 Gelako praktikak 

Partaidetza-eskolak diren hauetan, ikasleek presentziazkoak ez diren 

orduetan egindako ikerketa-artikulu baten analisia eta eskuliburu tekniko baten 

ebaluazioa aurkeztuko dituzte. Jendaurreko aurkezpenek komunikaziozko 

gaitasunak,  informazioa laburtzeko gaitasuna, talde-lana eta pentsamendu 

kritikoa sustatuko dituzte. 

 

1.2.2 Ordenagailuko praktikak 

Informatika-gela batean gauzatzen diren irakaskuntza-saio hauetan, 

ordenagailua erabilibeharreko ekintza praktikoak gauzatzen dira. Zeregin 

horien garapenean, R Commanderoinarrizko lanabesa da. Ordenagailuko 

praktikek ahalbidetuko dute ikasleek garatutako kasu praktikoei aplikatuko 

zaizkien psikometriako eskola teorikoetan irakatsitako eduki teorikoak finkatzea. 

 

1.2.3 Gelako tailerrak 

Tailerretan kasu praktiko baten inguruan lan egiten da, elkarlanean, 

irakaslearen laguntzarekin. Arazo zehatzak ebazteari eta emaitzak 

interpretatzeari dagozkien zalantzak argitzera zuzenduko da tailerretako 

denbora.  

 

1.2.4 Mintegiak 

Ebaluazio jarraituaren bidezkoproiektu edo lan baten garapena da 

norberaren ikasketa eta gaitasun zehatz nahiz zeharkakoak ahalbidetzen 

dituen funtsezko irakaskuntza mota. Garrantzitsuenen artean ditugu analisi 

kritikoa, informazioaren laburpena, talde-lana, metodo eta hizkuntza 

zientifikoak eta talde baten aurkezpena eta babesa jendaurrean. Mintegiek 

kurtsoan zehar gauzatzen diren proiektuen jarraipena ahalbidetzen dute. 
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1.3 Informazio-iturriak 

 

Eskoletan aurkeztutako ikaskuntza-materialaz gainera, badira testen 

erabileran, eraikuntzan edota ebaluazioan lagungarriak izan daitezkeen 

hainbat informazio-iturri: 

 

1.3.1 Testak eta testoteka 

Testoteka da proba psikologikoetara eta testetara zuzendutako 

liburutegiko arloa (http://www.biblioteka.ehu.es/p207-home/eu/).Psikologiako 

hainbat esparrutan erabiltzen diren 400 test ale baino gehiago aurki daitezke 

Psikologiako fakultatean. 

 

1.3.2 Elkarteak eta erakundeak 

• Comisión de test del ConsejoGeneral de ColegiosOficiales de Psicólogos 

(COP). 
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1.1 irudia. COPen webgunea 

 

• International Test Commision (ITC). 

 

 

1.2 irudia. ITCren webgunea 

• European Federation of Psychologists' Associations (EFPA). 
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1.3 irudia. EFPAren webgunea 

 

• BUROS Center ofTesting (BUROS) 

 

 

1.4 irudia. BUROSen webgunea 

1.3.3 Aldizkariak 

• Argitalpen digitala duten aldizkariak: 

 Psicothema (www.psicothema.com) 

 TheSpanish Journal ofPsychology 

(www.ucm.es/info/Psi/docs/journal) 

 Psicológica (http://www.uv.es/psicologica/) 

 Anales de Psicología(http://www.um.es/analesps/) 

 

1.4 Neurketa-erreminta baten eraikuntzako etapak 
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Hainbat modutan adieraz daitezkeen arren test baten eraikuntzaren 

etapak, jarraian aurkezten dugu funtsezko alderdiak jasotzen dituen eskema 

(Elosua, 2005): 

  

1.5 irudia. Test baten eraikuntza. Etapak 
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2 Neurtu beharreko 
konstruktua definitzea 

 

 

2.1 Konstruktua hautatzea eta definitzea 

 

Neurketa- edo ebaluazio-proba bat eraikitzeko lehen pausoa da neurtu 

nahi den ezaugarria definitzea. Horretarako, lagungarriak dira honako 

estrategia metodologiko hauek: 

• Azterketa bibliografikoa.Ezin da inongo ikerketarik gauzatu neurtu nahi 

den aldagaia sakontasunez ezagutu gabe. Eraikuntzaren lehen etapan, 

bilaketa bibliografikoak egingo ditugu. Fakultateko liburutegiko testen 

saila eta Psicothema eta Spanish Journal ofPsychology (biak argitalpen 

digitalarekin) aldizkariak erabiltzea gomendatzen da. Aldagaiaren 

eredu teorikoa hautatuko dugu, eta, ondoren, haren alderdi 

garrantzitsuenak definituko ditugu. 

• Behaketa naturala. Balio handiko informazio-iturria da neurtu 

beharrekokonstruktuarekin zerikusia duten eta egoera naturalean izaten 

diren jokabideak behatzea, itemak sortzeko edota hautatzeko irizpide 

moduan. 
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3 Testa planifikatzea. 
Itemak idaztea 

 

 

3.1 Testa planifikatzea 

 

Atal honen helburuada itemak idaztearen prozesuan gidatuko gaituzten 

eta garrantzirik gabeko iturrien presentzia ekidingo duten kanpo- eta barne- 

faktoreak zehaztea. 

 
• Kanpo-faktoreak(testuingurukoak):  

 Populazioaren ezaugarriak. Beharrezkoa da testa zuzentzen zaion 

populazioaren ezaugarriak deskribatzea. Gure kasuan, atal hori 

mugatuta dago, testa ezin baitzaie aplikatu haurrek osatutako 

laginei edo lagin klinikoei. 

 Aplikazio-denbora. Parte-hartzaileek proba egokiro bete dezaten, 

komenigarria da proba gauzatzeko gehienezko denbora finkatzea.  

 Testaren administrazioa. Banakakoa edo taldekakoa izan liteke. 

 

• Kontuan hartu praktikak gauzatzeko exekuzio tipikozko testa eraiki 
behar dela. 

• Neurtu beharreko aldagaia izaera orokorrekoa izango da, ez klinikoa.  

• Datuak ez dira jasoko eskoletan, enpresetan, kliniketan, eta 
abarretan.  

• Ez dira onartuko haurrek osatutako laginetatik eratorritako datuak. 
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• Barne-faktoreak:  

 Euskarri mota. Helburuak eta populazioaren ezaugarriek definituko 

dute testa aurkezteko euskarririk egokiena. Aukeren artean ditugu 

arkatza eta orria, ordenagailu baten pantaila, ahozko probak, 

manipulazio-probak, eta abar. 

 Itemak aurkezteko formatua. Testa eraikitzeko proiektuan, itemek 

erantzun graduatukoak izan behar dute. Talde bakoitzak 

eztabaidatu eta definituko du zein izango den kasurako aukera 

kopuru egokiena. 

 

3.2 Itemak idaztea 

Behin aldagai psikologikoa definituta eta zehaztasun teoriko eta 

praktikoak finkatuta, testa eraikitzeari ekingo diogu.  

Lehenik, aldagai psikologikoaren dimentsioen inguruan informazioa 

jasotzen duen item multzo bat sortuko dugu. Komenigarria da lanaren 

egokitasuna bermatuko duen eredu teoriko baten babesa edukitzea. 

Talde bakoitzak ebaluatuko du item zuzenak eta alderantzizko itemak 

sartzea egokia den ala ez. Edozein kasutan,itemak hautatzeko prozesua 

justifikatu beharko da.  

Segidan, galdesorta desberdinetako hainbat item aurkeztuko ditugu 

adibide moduan: 

  

1.  BigFiveQuestionnaire (BFQ; Bermudez, 2007): 

Me molesta muchoeldesorden 

5) completamente VERDADERO para mí 

4) bastante VERDADERO para mí 

3) ni VERDADERO ni FALSO para mí 

2) bastante FALSO para mí 

1) completamente FALSO para mí 
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2.  Test de empatíacognitiva y afectiva (TECA; López-Pérez, Fernández-
Pinto etaAbad, 2008): 

Mesiento bien si losdemássedivierten 

 1) Totalmenteendesacuerdo 

 2) Algoendesacuerdo 

 3) Neutro 

 4) Algo de acuerdo 

 5) Totalmente de acuerdo 

 

3.  Inventario de trastornos de la conducta alimentaria-3 (EDI-3; Elosua, 
López-Jáuregui eta Sánchez-Sánchez, 2010): 

Pisua galtzeko botaka egitea pentsatu ohi dut 

 1) Inoiz 

 2) Gutxitan 

 3) Batzuetan 

 4) Askotan 

 4) Ia beti 

 5) Beti 

 

4.   Cuestionario de evaluación multimedia y multilingüe de la autoestima 
(EMMA; Ramos eta Santamaría, 2010): 

Miscompañeros de clasese burlan de mí 

a) No 

b) A veces 

c) Sí 

 

3.3 Irizpide-aldagaiak gehitzea 
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Gure testaren kanpo-baliagarritasuna ebaluatzeko asmoarekin, 

galdesortan irizpidetzat hartuko ditugun lau edo bost item gehituko ditugu.  

Item horiek neurtu nahi dugun konstruktuarekin erlazionatutako ezaugarri 

bat neurtuko dute, eta jada argitaratuta dagoen test batetik hartuko dira. 

Adibidez, eraiki nahi dugun testaren helburua gorputzarekiko atsekabea 

neurtzea bada, «Inventario de trastornos de la conducta alimentaria-3» (EDI-3; 

Elosua, López-Jáuregui eta Sánchez-Sánchez, 2010) testeko Argaltasunarekiko 

Obsesioaeskala osatzen duten itemak erabil ditzakegu irizpide-aldagai 

moduan. 

 

3.4 Testa lehenengozaztertzea 

Itemak idatzi ondoren, oso garrantzitsua da euren edukia aztertzeko bi 

ikuspuntu kontuan hartzea. Alde batetik, eduki psikologikoari so egin behar 

zaio; eta, bestetik, egokitasun linguistikoari. Xedea da, proba osatzen duen 

item multzoa neurketa-objektu den aldagai psikologikoa neurtzeko 

garrantzitsua izateaz gainera, adierazgarria ere badela bermatzea. 

Horretarako, eskola teorikoetan aurkeztutako argibideetan oinarrituz sortutako 

itemen artean, neurtu nahi den konstruktuarekin itxuraz erlazio handiena duten 

itemak aukeratuko dira; eta ezabatu egingo dira zalantza gehien sustatzen 

dituztenak, errepikakorrenak eta zailenak. Itemak hautatzeko oso garrantzitsua 

da haien egokitasuna eta garrantzia aztertzea. 

  Testaren lehen edizioa adituen azterketa (analisi substantiboa) gauzatu 

ostean soilik plazaratuko da. 

 

3.5 Testa egituratzea 

Gomendatzen dugutestafolio bakar batean sartzea, betetzeko argibide 

labur batzuk jasotzea, eta gure ikerketarako garrantzizkoa izan daitekeen 

izaera soziodemografikoko (sexua, adina, etab.) informazioa biltzeko prestatua 

egotea,  



Psikometriako praktikak. Prozedura-eskuliburua 

 21 

Eredu moduan, aipatutako hiru ezaugarriak barne hartzen dituen testa 

aurkeztuko dugu hurrengo orrian: 

Testaren izena: 

Argibideak: 
 
Sexua:        Adina:              Herria:               Ikasketa-maila: 
 
 
1 itema.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

a) Inoiz   b) Batzuetan     c) Askotan   e) Beti 
2 itema.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

a) Inoiz    b) Batzuetan     c) Askotan    e) Beti 
3 itema.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

a) Inoiz    b) Batzuetan     c) Askotan    e) Beti 
4 itema.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

a) Inoiz    b) Batzuetan    c) Askotan   e) Beti 
5 itema.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

a) Inoizb) Batzuetan    c) Askotan   e) Beti 
6 itema.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

a) Inoiz    b) Batzuetan    c) Askotan  e) Beti 
7 itema.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

a) Inoizb) Batzuetan    c) Askotan   e) Beti 
8 itema.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

a) Inoiz    b) Batzuetan   c) Askotan  e) Beti 
9 itema.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

a) Inoiz    b) Batzuetan    c) Askotan  e) Beti 
10 itema.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

a) Inoizb) Batzuetan    c) Askotan    e) Beti 
11 itema.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

a) Inoiz    b) Batzuetan    c) Askotan    e) Beti 
12 itema.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

a) Inoiz    b) Batzuetanc) Askotan    e) Beti 
13 itema.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

a) Inoiz    b) Batzuetan    c) Askotan   e) Beti 
14 itema.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

a) Inoiz    b) Batzuetan    c) Askotan    e) Beti 
15 itema.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

a) Inoiz    b) Batzuetan     c) Askotan    e) Beti 
 

 
Mesedez, erantzun honako item hauei: 
 
Irizpide-itemak: 

1) 1 itema 
2) 2 itema 
3) 3 itema 
4) 4 itema 
5) 5 itema 
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4 Testa administratzea 
 

 

4.1 Zer eduki behar da kontuan testa administratzean? 

 

Oso garrantzitsua da kontuan izatea ezinezkoa dela etapa honetan 

jasotzen ez den informazioa (ezaugarri soziodemografikoak, irizpide-aldagaiak, 

etab.) geroago eskuratzea. 

Kontuan izan testa ezin dela pasatu ospitaleetan, kliniketan, eskoletan, 

eta abarretan. Mugaketa hori ez da hautazkoa. Testen batzar guztietan, 

nazional zein internazionaletan, testen erabilera zuzena sustatzen ari gara. Etika 

Batzordeek ezartzen dituztetesta zuzen erabiltzea bermatzen duten baldintzak 

eta irizpideak. 

Jakin-mina duen ikasleak UPV/EHUko Etika Batzordeak ezarritako 

baldintzak eta eskatutako agiriak kontsulta ditzake IkerketaErrektoreordetzako 

webgunean (http://www.ikerkuntza.ehu.es/p273-

sheticct/eu/contenidos/informacion/vri_ceish/eu_vri_etic/formularios.html).UPV

/EHUko erakundea da Gizakiekin Eginiko Ikerketarako EtikaBatzordea 

(CEISH/GIEB). Hareneginkizuna da gizakien osasunari lotutako ikerketa- edo 

irakaskuntza-proiektuen alderdi metodologikoak, etikoak eta juridikoak 

ebaluatzea eta haien jarraipena egitea. 



Psikometriako praktikak. Prozedura-eskuliburua 

 23 

 
 

5 Datu-fitxategia 
eraikitzea 

 

 

5.1 Erantzunak erregistratzea. Excel-eko adibidea 

Testa administratu ostean, beharrezkoa da informazio 

soziodemografikoa eta itemei emandako erantzunak jasoko dituen datu-

fitxategia sortzea. Eskuliburu honetan, datu-fitxategi bat sortzeko jarraitu 

beharreko pausoak erakutsiko ditugu adibide baten bidez. Horretarako, 

Microsoft Office-eko Excel erabiliko dugu. 

Datuak mekanizatzean kontuan izan behar dugun lehen alderdiada 

erantzunak kodifikatzeko modua: 

• Erantzun-aukerak graduatuak daudenez, erantzun-aukeretan balio 

minimoa eta balio maximoa zein diren erabaki behar dugu. 

• Pertsona batek item bat ez badu erantzuten edo bi erantzun ematen 

badizkio item berari, NA balioa esleituko diogu item horri. Hori izango da 

balio galduak kodifikatzeko modua. 

Jarraian, Microsoft Excel-eko kalkulu-orri bat sortuko dugu, eta laginak 

emandako erantzun guztiekin beteko dugu. Horretarako, beharrezkoa da 

honako zehaztapen hauek kontuan hartzea:  

• Aldagaien izenak idatziko ditugu kalkulu-orriko lehen errenkadan: 

aldagai bakoitzari ordezkatuko duen izen bat esleituko zaio. Aldagai 

bakoitzak zutabe bat hartuko du.  

• Hurrengo errenkadetan, parte-hartzaile bakoitzak item bakoitzari 

emandako erantzunak idatziko ditugu. 
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• Erantzunak parte-hartzaileak eman dituen moduan kodifikatuko dira; 

galdesorta EZ DUGU ZUZENDUKO datuak mekanizatu arte. 

Mekanizazio-prozesuaren bidez, honako irudi honetan ikus daitekeen 

moduan, errenkada bakoitzak parte-hartzaile bat (lehenengo errenkada izan 

ezik) eta zutabe bakoitzak aldagai bat ordezkatzen duen datumultzoa lortu 

dugu. Alegia, errenkada bakoitzak jasotzen ditu dagokion parte-hartzaileak 

item bakoitzari emandako erantzunak; eta zutabe bakoitzakbiltzen ditu parte-

hartzaile bakoitzak dagokion itemari emandako erantzunak. 

  

 

5.1 irudia. Praktiketako datu-fitxategia 

 Datozen orrietan adibide moduan erabiliko dugun fitxategia Ikerketa 

Psikometrikoko Taldearen (GIP) webgunetik (http://www.ehu.es/gip) eta 

Moodle plataformatik jaits daiteke. Fitxategiaren izena EDI_praktika.xls da.  

 

5.2 Ereduko datuen aurkezpena 

EDI_praktika datumultzoan gauzatutako analisien laguntzarekin, 

galdesorta, test edo eskala baten ezaugarrien azterketa R Commander-en 

gauzatzeko modua aurkeztuko da. Datu multzo horrek 

EatingDisorderInventory-3 (Garner, 2004; Elosua, López-Jáuregui eta 
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Sánchez-Sánchez, 2010; Elosua eta López-Jaúregui, prentsan) populazio 

euskaldunera egokitzea helburu izan duen ikerketan du jatorria; galdesorta 

horren bi eskala partziali dagozkie EDI_praktika.xls fitxategiak dituen datuak: 

Gorputzarekiko Atsekabea (GA) eta Argaltasunarekiko Obsesioa (AO). 

Gorputzarekiko Atsekabea eskala 10 itemek osatzen dute, eta 

Argaltasunarekiko Obsesioa eskala 7 itemek. Item guztiek 6 erantzun aukera 

dituzte (Beti, Ia beti, Askotan, Batzuetan, Gutxitan, Inoiz); gutxieneko balioa 1 

(Beti) da, eta gehienekoa 6 (1-2-3-4-5-6). 

Honako hauek dira Gorputzarekiko Atsekabea eskalako itemak: 

 

 

Honako hauek dira Argaltasunarekiko Obsesioa eskalako itemak: 

 

 

1.- Nire sabela  handiegia dela  uste dut. 

2.- Nire izterrak lodiegiak direla uste dut. 

3.- Nire sabelak  tamaina egokia duela uste dut. 

4.- Gustura nago dudan gorputzarekin. 

5.- Gustatzen zait nire ipurdia. 

6.- Nire aldakak zabalegiak direla uste dut. 

7.- Bazkari normal baten ondoren puztuta sentitzen naiz. 

8.- Nire izterren tamaina egokia dela iruditzen zait. 

9.- Nire ipurdia handiegia dela uste dut. 

10.- Nire aldakek tamaina egokia dutela uste dut. 

 

1.- Karbohidratoak eta gozokiak kezkarik gabejaten ditut. 

2.- Dieta egiteaz pentsatzen dut. 

3.- Gehiegi jaten dudanean, oso errudun sentitzen naiz. 

4.- Gizentzearen ideiak izutu egiten nau. 

5.- Gehiegizko garrantzia ematen diot pisuari. 

6.- Arduratuta nago, argalagoa izatea gustatuko litzaidake eta. 

7.- Uste dut nire helburuak lor ditzakedala. 
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Gainera, fitxategiak elikadura-nahasteekin erlazionatuta dauden 

hainbat aldagairen inguruko informazioa du. Informazioa hori datu 

soziodemografikoek eta parte-hartzaileen fisikoaren inguruko datuek osatzen 

dute. Honako aldagai hauek osatzen dute fitxategiko datumultzoa:   

 

 

 Bi alderditatik jorratzen da test baten ezaugarri psikometrikoen azterketa: 

itemen analisitik eta behin betiko testaren propietateen azterketatik. Biak egin 

daitezke R Commander softwarearen bidez.   

1.- Adina:parte-hartzaileen adina urteen arabera adierazten 

duen zenbakizko aldagaia.   

2.-Adina_BIR:adinaren arabera sortutako taldeak; 1 balioa 18 

eta 21 urte bitarteko parte-hartzaileei dagokie; 2 zenbakia 

22-25 urteko parte-hartzaileei dagokie; eta 3 balioa 26 urte 

edo gehiago dituztenei dagokie. 

3.- Sexua:bi kategoria dituen aldagaia, gizonak (G) eta 

emakumeak (E). 

4.- Pisugau:parte-hartzaile bakoitzaren pisua kilogramotan. 

5.- Altuera:parte-hartzaile bakoitzaren altuera zentimetrotan. 

6.- Pisugeh:parte-hartzaileak eskuratu duen gehienezko pisua 

kilogramotan. 

7.- Pisugut:parte-hartzaileak eskuratu duen gutxieneko pisua 

kilogramotan. 

8.- Pisuide:parte-hartzaile bakoitzak idealtzat duen pisua. 

9.- Item1 - Item10: Gorputzarekiko Atsekabea  (GA) eskalari 

dagozkion itemak. 

10.- Item11 - Item17: Argaltasunarekiko Obsesioa (AO) eskalari 

dagozkion itemak. 

11.- ST: silueta test batean lorturiko puntuazioa (irizpide-

aldagaia).  
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6 . R eta R Commander 
 

 

6.1 R.Oinarrizko informazioa 

 

R(IhakaetaGentleman, 1996; RDevelopmentCore Team,2011) da S S 

programazio-hizkuntzatik (Becker, Chambers eta Wilks, 1988; Chambers, 1998; 

Chambers eta Hastie, 1992; Venables eta Ripley, 2000) 

eratorritakoprogramaziorako eta azterketa estatistikorako eta grafikorako 

ingurunea. Zeelanda Berriko Aucklandeko Unibertsitateko Estatistika Saileko 

RossIhaka eta RobertGentlemanek garatu zuten. R izenaematen diote bere 

autoreen izenen inizialek eta ingelesezko our (euskaraz gure) hitzaren fonetikak 

(bat dator software librearen filosofiarekin). R-ren lehen bertsioa oso azkar zabaldu 

zen, eta, egun, hedapen geldiezina du (Elosua, 2009). Ezagutzaren ia alor 

guztietako ikertzaileen ekarpenei esker,gero eta erreminta gehiago dituR-k. 1997. 

urtean eratu zen R DevelopmentCore Team-ek du R ingurunea eguneratzearen 

ardura. 

Badaude R ingurunea berezi eta bakar bihurtzen duten zenbait faktore: 

librea da; kodigo irekia du; hainbat plataformarentzako bertsioak ditu 

(Microsoft Windows, Linux, Unix edo Macintosh); etengabe eguneratzen da, eta 

estatistika-eredu aurreratuenen abangoardian dago.R inguruneak maila 

baxuko edo ertaineko erabiltzaileen nahiz erabiltzaile aurreratuenen 

beharretara erraz egokitu daitekeen egitura aldakorra dauka. Bere gaitasun 

analitikoa eta grafikoak sortzeko ahalmena harrigarriak dira. Gainera, software 

askearen filosofiaren barnean kokatzen da; alegia, doakoa da.  

 R-ri buruzko informazio gehiena proiektuaren webgune ofizialean, 

CRANen dago (ComprehensiveRArchiveNetwork; http://cran.r-project.org). 

Bertan eskura dezakegu programaren azken bertsioa. R-ri buruzko eskuliburuak 
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kontsulta ditzakegu, haren funtzionamenduaren inguruko laguntza eskura 

dezakegu on-line sistema baten bidez, eta lan-ingurune horri dagozkion 

aldaketa guztien jakinaren gainean egon gaitezke. 

 

6.2 R eskuratzea eta instalatzea 

R-rekin lan egiteko, lehendabizi jaitsi eta instalatu egin behar da. 

Horretarako: 

1.- Joan zaitez R-ren webgune ofizialera (http://cran.es.r-project.org/) eta jaitsi 

R-ren instalazio-fitxategia. 

 

 

6.1 irudia. CRANen webgunea 

2.- Aukeratu dagokion plataforma (Linux, MacOSX edo Windows). Jarraian, 

aukeratu base. 
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6.2 irudia.CRANen webgunea. R jaistea 

3.- Une honetan,R-ren azken bertsioa jaisteko aukera izango duzu. (Eskuliburu 

hau idazten ari garela, R 2.13.1 da bertsioa).  

 

 

6.3 irudia. CRANen webgunea. R Windows-entzako jaistea 
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4.- Instalazio-prozesua automatikoa da. Instalazio-fitxategia jaitsi eta exekutatu 

ondoren, aukera guztiak onartuko ditugu dauden bezala «Opciones de 

configuración» izenburua duen leihoa agertu arte; bertan «SI» laukia 

seinalatuko dugu. «Opciones de display» leihoan,  «SDI» hautatuko dugu. 

 

 

6.4 irudia.Rinstalatzea 

5.- Behin R instalatuta, idaztegian agertuko daharen ikonoa.  

 

6.3 R Commander eskuratu eta instalatu 

RCommander R-ren pakete gehigarri bat da; oinarrizko analisi 

estatistikoak eta grafikoak egiteko funtzioak dituen interfaze grafikoa da 

(GraphicalUserInterface – GUI). Leihoen eta goitik beherako menuen 

sistemaren bidez, RCommander-ekinguru atsegin bihurtzen duR. 
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RCommander-ekinlanean hasi aurretik, beharrezkoa da Rcmdr paketea 

jaistea eta instalatzea. 

 
• Rcmdr instalatzea: sakatuPaquetes>Instalarpaquetes. 

• Zabalduko den zerrendatik, aukeratuSpain (Madrid), edo beste edozein. 

• Jarraian, beste leiho bat zabalduko da Packages izenarekin. Bila ezazu 

Rcmdrpaketea zerrendan, eta,hori aukeratu ostean, automatikoki hasiko 

dainstalazio-prozesua. 

 

 

6.6 irudia. R Commander jaistea 

• Kargatu Rcmdr:sakatuPaquetes>Cargareta aukeratuRcmdr. 

 
Rcmdr kargatzea eskatzen dugun lehen aldian, R-k  esango digu Rcmdr-

ren funtzionamendu egokirako beharrezkoa dela beste pakete batzuk 

instalatzea. Prozesua automatikoa da; egin beharreko gauza bakarra 

instalazio-prozesuko adierazpenak onartzea da. 
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6.7 irudia. Rcmdr instalatzea. Pakete gehigarriak 

BehinRcmdr instalatuta eta kargatuta dagoela, R kontsolak itxura hau 

izango du:  

 

 

6.8 irudia. R Commander instalatzea. R kontsola 
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6.4 R Commander. Ezaugarriak 

 

Rcmdrkargatu ostean, bost ataletan zatitu daitekeen leihoa agertuko 

zaigu pantailan (ikus6.9 irudia): 

1.- Menu-barra. Fitxategiak maneiatzeko, datuak maneiatzeko eta 

deskribatzeko, eredu estatistikoen egokitzapena aztertzeko, grafikoak sortzeko 

eta Rcmdr-ren konfigurazioa zehazteko aukerak ditu.  

2.- Datuak. Rcmdr-ko pantaila nagusiko bigarren lerroak datuak editatzeko eta 

ikusteko aukerak eskaintzen ditu, eta aktibo dauden elementuen (datuak edo 

ereduak) berri ematen du.  

3.- Komandoen leihoa. Rcmdr-ko menuak erabiliz agindutako eragiketa guztiak 

komandoen leihoan idatzirik agertzen dira. Leiho horrek kode-editorearen 

funtzioak betetzen ditu eta, bertan, zuzenean idatz daitezke exekutatuko diren 

komandoak. Komando bat exekutatzeko, nahikoa da idatzi ondoren 

dagozkion lerroak saguarekin markatzea eta  sakatzea, edo 

Ctrl+rtekleatzea.   

4.- Emaitzen leihoa.Edizio-leiho bat da. Bertanagertzen dira bai exekutatutako 

komandoak (kolore gorriz) bai horietatik eratorritako emaitzak (kolore urdin 

ilunez).   

5.- Mezuen leihoa. Mezuen leihoak Rcmdr-rekin lan egitean egindako erroreei 

(kolore gorriz), komandoen exekuzioetan sortutako oharrei (warnings, kolore 

berdez), edo erabiltzen ari den datu multzoari (kolore urdin ilunez) buruzko 

informazioa ematen du. 

 

 

OHARRA 

R Commander-ekin sortutako grafikoak beste leiho batean agertuko dira, 
besterik adierazi ezean.  
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6.9 irudia. R Commander-eko leihoa 

 

6.5 R Commander. Menu-barra 

 Rcmdr-ko menu-barrak honako menu hauetarako sarbidea eskaintzen 

du: 

 
1.- Fitxategia (Fichero). Komando-fitxategian edo R-n sortutako emaitza-

fitxategiak irakurtzeko eta gordetzeko aukerak ditu. Komando- eta emaitza-

fitxategiak, besterik esan ezean,.R eta .txt luzapenarekin gordetzen dira. 

Ingurunearekin erlazionatutako aukerei esker, lan-saio batean sortutako objektu 

guztiak (bektoreak, datu-markoak, etab.) gorde daitezke, geroago 

berreskuratu ahal izateko. Objektu horiek Datos>Cargarconjunto de datos 

aukeraren bidez kargatu ditzakegu. Lan-saioa edozein fitxategi-luzapenarekin 

gordetzeko aukera dugun arren, datuak kargatzeko funtzioak .Rda(R-ko 

datuak) luzapena erabiltzen du, besterik adierazi ezean. 
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2.- Edizioa (Edición). Ohiko edozein editoreren aukerak ematen ditu (moztu, 

kopiatu, itsatsi, bilatu, etab.). Komandoen leihoan eta emaitzen leihoan erabil 

daitezkeedizio-funtzioak. 

3.- Datuak (Datos).Datumultzoen irakurketarekin, inportazioarekin eta bertan 

ageri diren aldagaien maneiatzearekin erlazionatutako hainbat aukera daude. 

4.- Estatistikoak (Estadísticos). Datuen deskribapenari, oinarrizko estatistika-

analisiei, test ez-parametrikoei, fidagarritasunaren eta dimentsionalitatearen 

azterketari eta eredu linealen zenbait aukeren erabilerari dagozkien funtzioak 

ditu.  

5.- Grafikoak (Gráficas). Oinarrizko grafikoak sortzeko hainbat aukera ditu. 

Rcmdr-keskaintzen duen aukera benetan zabala da, eta posible da hura 

egoera eta behar zehatzetaraegokitzea.  

6.- Ereduak (Modelos). Eredu formal bat datuei aplikatu ondoren, Rcmdr-k 

aukera ematen du datuen eta ereduaren arteko egokitze-mailan sakontzeko, 

grafikoki irudika daitekeen informazio-diagnostikoaren bidez. 

7.- Banaketak (Distribuciones). Aldagai jarraituen eta diskretuen probabilitate-

banaketa ohikoak jartzen ditu erabiltzailearen eskuetan. Rcmdr-k  

probabilitate-banaketa bakoitzerako kuantilak, probabilitateak eta grafikoak 

ematen ditu. Probabilitate-taulak erabili beharra saihestu dezake. 

8.- Tresnak (Herramientas). R-ren paketeak kargatzeko (jada instalatuta egon 

behar dute) eta Rcmdr-ren konfigurazioarekin erlazionaturiko hainbat funtzio 

ditu. 

9.- Laguntza (Ayuda). Rcmdr maneiatzeari buruzko informazioa eskura 

dezakegu. 
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7 DatuakR 
Commander-en 

sartzea 
 

 

Edozein analisi-prozesuren lehen urratsa da aztertu beharreko datuetara 

heltzea. Aztertu nahi ditugun datuak datumultzo aktibo moduan definitu behar 

dira. Datumultzo aktiboa definitzeko hiru aukera eskaintzen ditu Rcmdr-k: 

datuak zuzenean tekleatzea, aurreko lan-saioetan sortutako datuak irakurtzea, 

eta R-k erabiltzen ez dituen formatuetatik datuak inportatzea. Menu-barraren 

Datos azpimenuan daude aipatutako hiru aukerak exekutatzeko aginduak. 

 

 

7.1 irudia. Datuak sartzeko leihoa 

 

 Datu-fitxategia Rcmdr-tik at sortzea eta, ondoren, datuak inportatzeko 

aukera erabiltzea gomendatzen dugu.  

 

OHARRA 
 
Rcmdr-ko datu-editorearen gaitasuna nahiko mugatua dela eta, sartu 
beharreko datu kopurua zenbat eta handiago izan, are eta 
desegokiagoa izango da metodo hori.  
 



Psikometriako praktikak. Prozedura-eskuliburua 

 37 

7.1 Datuak inportatzea 

 

Rcmdr-k formatu askotan gordetako datuak irakur ditzake 

Datos>Importardatosklikatuz.  

 

 

7.2 irudia. Datuak inportatu. Formatuak 

Honako adibide honetan, Excel programarekin sortutako fitxategia 

inportatuko dugu. Fitxategi honetan dago eskuliburuan zehar gida moduan 

erabiliko dugun datumultzoa. 

 

7.1.1 Excel, Acces edo dBase formatuetako datuen irakurketa 

EDI_practicas.xlsfitxategiko datuak inportatu behar ditugu. 

Horretarako,Datos>ImportarDatos>desdeconjunto de datos Excel, Acces o 

dBasesekuentzia erabiliko dugu.Irekiko den leihoari esker, R-ko datumultzoari 

izen bat esleitzeko aukera izango dugu (ez da beharrezkoa datumultzoaren eta 

fitxategiaren izenak bat etortzea). Adibidean, GA (Gorputzarekiko Atsekabea) 

izena ipini diogu datu multzoari. 
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7.3 irudia. Datuak Excel-etik inportatzea 

 Inportazioa gauzatu ostean, GA izena duen datu-marko bat sortzeko 

komandomultzoa agertuko dakomandoen leihoan. Conjunto de Datos-en 

alboan GA agertzen da. Alegia, aurrerantzean adierazitako funtzioek GA 

izeneko datumultzo aktiboari eragingo diote. 

 Visualizarconjunto de datosaukerak erakutsiko dizkigu aldagaien izenak 

eta sartutako datuak.  
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7.4 irudia. Datumultzo aktiboa 

AvPágeta RePágteklek bistan ipintzen dituzte ageri den leihoaren 

aurrean eta atzean dauden leihoak. Home teklak kurtsorea matrizeko lehen 

laukitxoan kokatzen du (1 errenkada eta1 zutabea). End teklak kurtsorea 

matrizeko azken laukitxora eramaten du. Zutabeen tamaina aldatu egin 

daiteke edozein laukitxotan saguaren eskuineko botoiarekin klikatuz.  

 

 
 

OHARRA 

Balio galduak definitzeko, Rcmdr-kNAkaraktereak erabiltzen ditu, besterik 
adierazi ezean.  

Datu-fitxategi bat inportatu baino lehen, oso garrantzitsua da balio galdu 
guztiak modu berean kodifikatuta daudela egiaztatzea. Bestela, arazoak 
izan ditzakegu inportatutako fitxategia irakurtzean.  
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7.2 Datuak editatzea eta balioak aldatzea 

 

EditarConjunto de Datosaukerak bide ematen du datu berriak 

datumultzoan sartzeko eta jada bertan dauden datuak aldatzeko. Adibidez, 

aurreko orrian, okerra da altuera aldagaiari eta 7 lerroari dagokion balioa; 

zuzentzeko, nahikoa da laukitxoan klikatzea eta balio zuzena sartzea.  

 

 

7.5 irudia. Datu multzo aktiboa. Balio bat aldatzea 

Archivo menuko Cerrar aukerarekin (Archivo>Cerrar) itxiko duguleiho hori. 

Kontuan izan datu-markoa sortzeak ez duela esan nahi datuak gordeta 

daudenik. Hurrengo lan-saioetan, datu-marko horretako datuak erabiltzeko 

beharrezkoa da berau gordetzea.  

 

7.3 Datuak gordetzea 

 

Datos>Conjunto de datosactivo>Guardarconjunto de 

datosactivosaukerarekin, besterik esan ezean,.Rda (R-ko datuak) fitxategi-

luzapenarekin gordeko dalan-objektua. Kontuan izan, lan-objektuari edozein 
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izen emanda ere, Conjunto de Datos-en dagoen datumultzo aktiboa gordeko 

dela.   

 

 

7.6 irudia. Datu multzo aktiboa. Datuak gordetzea 

 Datuak testu-fitxategi moduan ere gorde daitezke (.txt edo .dat 

luzapenarekin). Datos>Conjunto de datosactivo>Exportarelconjunto de 

datosactivoklikatuz irekiko den leihoan. Esportaziorako hainbat aukera daude 

bertan.  

 

 

OHARRA 

Datuak gordetzeko,klikatuDatos>Conjunto de datos activo > Guardar 
conjunto de datos activos. 
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7.7 irudia. Datu multzoaktiboa. Esportatzea 

 

7.4 Aurreko lan-saio batean gordetako datuak erabiltzea 

 

Datos>Cargarconjunto de datosaukerarekin, aurreko lan-saioetan 

.Rdafitxategi-luzapenarekin gordetako datumultzoak ireki ditzakegu. 
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7.8 irudia. Datu multzoa kargatzea 

 

7.5 Aldi berean hainbat datu multzorekin lan egitea 

 

Nahiz eta datumultzo aktibo bakar bat eduki, irekita eduki daitezke 

hainbat datu multzo. Aktibo dagoen datumultzoa aldatzeko, horren izenaren 

gainean klikatu behar da. Horrela, irekita dugun datumultzoen zerrenda 

erakutsiko digun leihoa zabalduko da, eta posible izango da aktibo jarri nahi 

dugun datumultzoa aukeratzea. Irekita datu multzo bakarra izanez gero, 

mezuen leihoan oharra sortuko daizen horren gainean klikatzean: 

 

 

7.9 irudia. Datu multzoa hautatzea 
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8 Datuen kalitatea 
 

 

 Datuen analisia egin baino lehen, beharrezkoa da egiaztatzea gure 

datumultzoan ez dagoela balio atipikorik.  

Estadísticos>Resúmenes>Conjunto de datosactivoklikatuz, datumultzo 

aktiboko aldagaien oinarrizko ezaugarrien inguruko informazioa eskuratuko 

dugu. 

 

 

8.1 irudia. Datu multzoa aztertzea. Laburpena 

 Modu horretan, datumultzoa osatzen duten aldagaien zenbakizko 

deskribapen sinple bat lortuko dugu. Faktoreei dagokienean, summary() 

funtzioak adierazten du zein den definitutako kategoria bakoitzeko behaketa-
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maiztasuna (ikusi Sexua faktoreari dagozkion datuak). Aldagaiak zenbakizkoak 

direnean, gutxieneko balioa (Min), gehieneko balioa (Max), mediana (Median) 

eta batezbesteko aritmetikoa (Mean) erdiesten ditu. Lehen eta hirugarren 

kuartilen balioak ere erdiesten ditu (1st Qu. eta 3rd Qu.); horiekdira, hurrenez 

hurren, banaketaren %25aren eta %75aren gainetik dauden balioak. 

Aurreko irudianikus dezakegu Gorputzarekiko Atsekabea eskalako 2 

itemean eskuratutako gutxieneko balioa 1 dela, eta gehieneko balioa 6. Item 

horren batezbesteko aritmetikoa 3,94 da, eta medianari dagokion balioa 4. 

Banaketaren %25aren eta %75aren gainetik kokatzen dira 3 eta 6 balioak. 
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9 Lagina deskribatzea 
 

 

 Parte-hartzaileen deskribapena da edozein ikerketaren funtsezko 

alderdietako bat. Ahalik eta modu garbienean aurkeztu behar ditu (1) testa 

zuzentzen zaion populazioa, (2) erabilitako laginketa-prozesua eta haren 

justifikazioa, (3) lagina osatzen duen parte-hartzaile kopurua, (4) parte-

hartzaileen ezaugarrien deskribapena (adina, sexua, arraza, ikasketa-maila, 

maila sozioekonomikoa, etab.) eta (5) talde bereizgarri edo zehatzak (egongo 

balira). 

Lagina deskribatzeko erabiltzen dira, besteak beste, maiztasun-

azterketak, estatistiko deskribatzaileak (batezbestekoa, desbideratze tipikoa), 

kontingentzia-taulak eta aldagaien balioen banaketaren errepresentazio 

grafikoak. Honako irudi honetanaurkezten dira ikerketan parte hartu duten 

gizon eta emakumeei dagozkien maiztasunak eta portzentajeak eskuratzeko 

jarraitu beharreko urratsak: 
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9.1 irudia. Maiztasun-banaketa 

 

9.2 irudia. Maiztasun- eta portzentaje-banaketak. Gizonak eta emakumeak 

 Eskuratutako emaitzak behatuz, ikerketan 192 pertsonek parte hartu 

dutela esan dezakegu. Horietatik 155 (%80,73) emakumezkoak dira eta 37 

(%19,27) gizonezkoak. 

 Bestalde, interesgarria izan liteke parte-hartzaileen batezbesteko adina 

ezagutzea, sexuaren arabera; alegia, gizonen batezbesteko adina eta 

emakumeen batezbesteko adina. Horretarako, 

Estadísticos>Resúmenes>Resúmenesnuméricos sakatuko dugu. 
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9.3 irudia. Laginaren estatistiko deskribatzaileak 

 Emaitzen leihoan agertzen den informazioak adierazten du emakumeek 

osatutako taldearen batezbesteko adina 22,42 urte dela (desbideratze tipikoa 

=6,05), eta gizonek osatutako taldearen batezbesteko adina 21,59 urte 

(desbideratze tipikoa =5,06). 
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10 Itemak aztertzea 
 

 

10.1 Alderantzizko itemak birkodetzea 

 

Edozein analisi estatistiko egin aurretik, garrantzitsua da neurriaren 

norabidea  edo itemen balentzia zehaztea; hau da, zehaztea itemek zer 

norabidetan islatzen duten neurtu beharreko konstruktua. Beharrezkoa da 

konstruktu bera neurtzen duten item guztiak norabide berean islatzea berau. 

Hortaz, alderantzizko itemen balioak birkodetuko ditugu.   

 Ereduko datu multzoko itemek«EatingDisorder Inventory-3»an (Garner, 

2004) dutenez jatorria, galdesorta horren autoreak eskuliburuan emandako 

argibideak jarraituko ditugu. Horretarako, sintomen absentzia  adierazten duten 

muturreko bi kategoriak fusionatuko ditugu eta alderantzizko itemen norabidea 

aldatuko dugu. Aldaketak honako taula honetan laburbiltzen dira: 

 

Itema Jatorrizko balioak Birkodetutako balioak 

1-2-6-7-9 6-5-4-3-2-1 4-3-2-1-0-0 

3-4-5-8-10 6-5-4-3-2-1 0-0-1-2-3-4 

 

10.1 taula. Itemak birkodetzea 

Birkodetze horiRcmdr-n gauzatzeko,RecodificarVariables 

(Datos>Modificarvariables del conjunto de datosactivo>Recodificarvariables) 

sakatuko dugu. 
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10.1 irudia. Itemak birkodetzea 

 Rcmdr-ko leihoak, aldi berean, aukera ematen du birkodetze patroi bera 

hainbat aldagairi aplikatzeko (Ctrl tekla zapalduta mantenduz). Birkodetze-

prozesuan datumultzo aktiboan agertzen diren aldagaiak erabil ditzakegu, eta 

bertan balio berriak esleitu, edo balio birkodetuak barne hartzen dituzten 

aldagai berriak sor ditzakegu. Azken hori da guk erabiltzen eta gomendatzen 

dugun aukera. Izan ere, balioen birkodetzea aldagai berean egiten bada, ezin 

da prozesua itzuli. 

Aurreko irudian 1, 2, 6, 7 eta 9 itemen balioak birkodetzeko prozesua 

aurkezten da. Horretarako, balio zaharrak eta berriak idatziko ditugu 

Introducirdirectrices de recodificación-en azpian, berdin zeinua (=) tartean 

dutelarik. 

 Birkodetzearen ondoren aldagai berriak sortu direla egiazta dezakegu. 

Argibideak zuzen jarraitu badira, aldagai horiek beren aitzindarien izen bera 

izango dute, baina BIR atzizkiarekin. Hala dela ikusteko,Visualizarconjunto de 

datos sakatuko dugu. 
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10.2 irudia. Itemak birkodetzea. Datu multzoa 

  

10.2 Banaketan oinarritutako indizeak 

Itemen estatistiko deskribatzaileakkalkula daitezke batezbesteko 

aritmetikoa eta desbideratze tipikoa 

Estadísticos>Resúmenes>Resúmenesnuméricosklikatuz.Agertuko zaigun 

leihoan, datumultzo aktiboko intereseko aldagaiak aukeratuko ditugu. Gure 

kasuan, birkodetu berri ditugun 10 itemak. 

 

 
10.3 irudia. Itemen estatistiko deskribatzaileak. Aukerak 
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Itxura hau izango du Rcmdr-ko emaitzen leihoan aurkeztuko den taulak:  

 

 

10.4 irudia. Itemen estatistiko deskribatzaileak. Emaitzak 

 Taulanaurkezten dira item bakoitzaren batezbesteko aritmetikoa (mean), 

desbideratze tipikoa (sd), banaketaren lehen kuartila (% 25), bigarren kuartila 

edo mediana (% 50), hirugarren kuartila (% 75), parte-hartzaile kopurua (n) eta 

galdutako balioen kopurua (NA). Adibide horretan ez daude balio galduak. 

 

10.3 Erakarpen-indizeak 

Item bakoitzaren maiztasun-banaketaren azterketaren bidez, erantzun-

kategoria bakoitzak laginarengan duen erakarpen-indarraren inguruko 

informazioa eskuratuko dugu. Itemaren erakarpen-adierazle deritzo erantzun-

kategoria bakoitza aukeratzen duen parte-hartzaile portzentajeari. 

Aztertzen ari garen eskalaren item bakoitzaren maiztasun-banaketa 

kalkulatzeko modurik errazena daEstadísticos>Resúmenes>Distribución de 

frecuencias sakatzea. 
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10.5 irudia. Maiztasun-banaketa 

Kontuan izan behar da ekintza hori aldagai kategorikoekin soilik erabil 

daitekeela; alegia, faktoreekin. Baina oztopo hori gainditzeko nahikoa da 

table() funtzioa erabiltzea. 

Horretarako, komandoen leihoan, zuzenean, table(DATUMULTZOAREN 

IZENA$ALDAGAIARENIZENA) idatziko dugu. Parentesi artean datumultzoaren 

izena (gure kasuanGA) ipiniko dugu, jarraian $ sinboloa eta, horren atzean, 

aztertu nahi dugun itemaren izena (gure kasuan item1). Azkenik, komandoen 

leihoan idatzitako agindua aukeratuko dugu, eta Ejecutarsakatu. 

Kopiatu (Ctr+C) eta itsatsi (Ctr+V) funtzioak erabil ditzakegu falta diren 

itemekin lan berdina egiteko. Izan ere, kopiatu eta itsatsi ondoren, itemaren 

izena soilik aldatu beharko genuke. Ez da beharrezkoa itemezitem egitea; 

agindu guztiak aldi berean idatz ditzakegu, baita guztiak batera aukeratu eta 

exekutatu ere. 
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10.6 irudia. Maiztasun-banaketa. Komandoak eta emaitzak 

Maiztasun-banaketen inguruan informazio argia eta adierazgarria 

lortzeko beste modu bat da barra-diagrama bidez irudikatzea. 

Horretarako,barplot (table()) funtzioa erabil dezakegu. Horretarako, aurreko 

kasuan egin den moduan, barplot 

(table(DATUMULTZOARENIZENA$ALDAGAIARENIZENA)) idatziko dugu aztertu 

nahi dugun aldagai bakoitzeko eta, ondoren, agindua edo agindusorta 

hautatu eta exekutatu. 

 

 

10.7 irudia. Maiztasun-banaketa irudikatzea. Komandoa 
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10.8 irudia. Maiztasun-banaketa. Barra-diagrama 

 Barra-diagramaren itxura aldatu egin daiteke ordenatuen ardatzeko 

mugak finkatuz (ylim=range(0,100), horri izenburu bat gehituz 

(ylab=”Maiztasunak”), barren kolorea zehaztuz (col=heat.colors(5)) edo 

errepresentazio grafikoari izenburu bat ipiniz. Gure kasuan, edukiarekin 

erlazionatutako izenburua jartzea erabaki dugu (main=“Nire sabela handiegia 

dela uste dut”), eskalan betetzen duen lekuaren adierazlearekin batera 

(sub=”item1”). Honako hau da komandoen leihoan idatzi behar den agindua: 
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10.9 irudia. Maiztasun-banaketa. Barra-diagrama apaintzeko komandoa 

 

10.10 irudia. Maiztasun-banaketa. Apaindutako barra-diagrama 
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10.4 Diskriminazio-indizeak 

Diskriminazio indizeen (riX) bidez gauzatzen da eskala bat osatzen 

duten itemen eta eskala horren arteko erlazioaren azterketa.Diskriminazio 

indizea da item baten eta puntuazio osoaren arteko korrelazio-koefizientea. 

Modu horretan lortutako item-test korrelazioaren balioa ez da guztiz zuzena; 

izan ere, aztergai den itemak eskalaren puntuazio osoari eragiten dio. Arazo 

horri aurre egiteko, korrelazio-koefiziente hori kalkulatzean eskalaren 

puntuazio osoa kalkulatzea gomendatzen da,aztertu nahi dugun itema 

kontuan izan gabe; eta, ondoren, intereseko itemaren eta puntuazio oso 

berriaren arteko korrelazio koefizientea kalkulatzea. Prozesu horri esker lortzen 

den adierazleari Diskriminazio-indize zuzendua deritzo. 

Rcmdr-k Estadísticos>AnálisisDimensional>Fiabilidad de 

escalaaukeraren bidez aurkezten dudiskriminazio indize zuzendua. 

 

 

10.11 irudia. Itemen diskriminazio-indizea 

Irekiko den leihoan,aukera izango dugu intereseko item guztiak 

hautatzeko. Aukeratu GA eskalan birkodetutako 10 itemak. 
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10.12 irudia. Diskriminazio-indizea. Aldagaiak 

 Honako hau da emaitzen leihoak aurkeztuko duen itxura:  

 

 

10.13 irudia. Item bakoitzaren diskriminazio-indizea 

Azken zutabeak adierazten du errenkada bakoitzeko itemaren eta 

eratorritako eskalaren arteko korrelazioa. Alegia, diskriminazio-indize 

zuzenduaren (r(item, total))balioa erakusten du. 

Indize baten balioen kalitatea oso desberdina izan daitekeen 

arrentestuinguruaren arabera, jarraian aurkezten den sailkapena (Ebel, 1965) 

onartzen dakomunitate psikometrikoan: 
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riX Diskriminazio-maila 

0,40<ai Oso ona 

0,30<ai<0,39 Ona 

0,20<ai<0,29 Eskasa 

ai<0,19 Txarra 

10.2taula. Diskriminazio-mailak 

Atal honetan lortutako emaitzetatik abiatuz, testa garbitu behar dugu 

egokiak ez diren itemak kenduz. Ekintza hori beharrezkoa izango balitz, eta item 

bat edo gehiago ezabatzen badugu, berriro gauzatu behar da prozesua, 

itemen eta puntuazio osoaren arteko erlazio berriak aztertzeko.  

Hurrengo kapituluan aztertuko ditugu behinbetiko testak eskaintzen 

dituen bermeak. 
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11 Eskalaren 
fidagarritasuna 

 

 

Funtsezkoa da neurketa-erroreak existitzen direla onartzea, eta eredu 

psikometrikoen helburuetako bat dahaien eragina puntuazioetan zenbatestea. 

Testen teoria klasikoan, fidagarritasunaren azterketatik kalkulatzen daerroreen 

zenbatespena. Fidagarritasunaren azterketaren bidez kalkulatutako neurketa-

erroreak zorizkoak dira, kontrolik gabekoak, eta neurketa-prozesu guztietan 

agertzen dira. 

 

11.1 Cronbach-en alfa 

Fidagarritasunaren adierazleak 

eskuratzeko,Estadísticos>AnálisisDimensional>Fiabilidad de escala sakatuko 

dugu. 

Irekiko den leihoan, intereseko itemak hautatuko ditugu. Kasu 

honetan,GAeskala osatzen duten 10 itemen fidagarritasuna aztertuko dugu. 
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11.1 irudia. Cronbach-en alfa. Aldagaiak 

 

Rcmdr-k sortutako emaitzaren lehenengo errenkadan ikus dezakegu 

Cronbach-en alfa koefizientearen (Alphareliability) balioa; gure kasuan 0,886. 

Balio horren azpian dago aldagaiak estandarizatuta lortzen den 

estandarizatutako alfa koefizientearen zenbatespena (Standardizedalpha). Bi 

koefiziente horien artean, lehenengoa erabiltzea da ohikoena. 

 

 

11.2 irudia. Fidagarritasun-koefizientea 

 

11.2 Neurketa-errore tipikoa 

Neurketa-errore tipikoa erabat lotuta dago fidagarritasunarekin, eta 

funtsezkoa da benetako puntuazioentzako konfiantza-tarteak zenbatesteko. 

Formula honen bidez kalkulatzen da neurketa-errore tipikoa: 

 

 

11.3 irudia. Neurketa-errore tipikoa. Formula 

Hura balioesteko, honako urrats hauek jarraituko ditugu: 
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1.- Behatutako puntuazioa eskuratzea (puntuazio osoa). 

2.- Behatutako puntuazioaren desbideratze tipikoa kalkulatzea. 

3.- Neurketa-errore tipikoa zenbatestea. 

4.- Benetako puntuazioarentzako probabilitate-tartea zenbatestea.  

 

11.2.1 Testeko puntuazioa kalkulatzea 

Aztertzen ari garen eskalako itemak garbitu ostean, parte-hartzaile 

bakoitzaren puntuazioa kalkula dezakegu. Horretarako, nahikoa da parte-

hartzaile bakoitzak emandako erantzun guztien batuketa jasotzen duen itema 

sortzea. Ekintza horrek aldagai berri bat erantsiko diodatumultzo aktiboari. 

Rcmdr-ko menu-barran Datos>Modificarvariables del conjunto de 

datosactivo>Calcular una nuevavariableklikatuko dugu. 

  

 

11.4 irudia. Aldagai berri bat kalkulatzea 

Modu horretan, aldagai berriaren izena (gure kasuan GA) eta aldagaia 

sortzeko erabili nahi dugun eragiketa aljebraikoa eskatuko digun leihoa 

zabalduko zaigu. GA eskalako puntuazio osoakalkulatuko dugu berau osatzen 

duten 10 itemen balioak batuz. 
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11.5 irudia. Puntuazio osoa kalkulatzea 

 

 

11.2.2 Testeko puntuazioen desbideratze tipikoa 

Honako irudi honetan agertzen da eskalako puntuazioen desbideratze 

tipikoa kalkulatzeko modu errazena:  

OHARRA 

Kontuan izan, birkodetutako itemak baditugu, horiek izango direla prozesua 
gauzatzeko erabiliko ditugunak, eta ez jatorrizkoak. 
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11.6 irudia. Desbideratze tipikoa kalkulatzea 

 10,26 da Gorputzarekiko Atsekabea eskalako puntuazio osoaren 

desbideratze tipikoa.  

 

11.2.3 Neurketa-errore tipikoa zenbatestea 

Neurketa-errore tipikoa zenbatesteko, beharrezkoa da komandoen 

leihoan bere formula idaztea: 
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11.7 irudia. Neurketa-errore tipikoa kalkulatzea 

10,26 balioa dagokio GA eskalako desbideratze tipikoari. 0,89 balioa 

dagokio fidagarritasun-koefizienteari (Alphareliability). Agindu horiRcmdr-ko 

komandoen leihoan idatzi ostean, errenkada guztia aukeratuko dugu, eta 

Ejecutar sakatuz exekutatu egingo da. Emaitzen leihoan agertuko da neurketa-

errore tipikoari dagokion balioa. 

Gure kasuan, 3,46 da neurketa-errore tipikoaren balioa. 

 

11.2.4 Benetako puntuazioaren konfiantza-tartea 

Neurketa-errore tipikoaren balioa ezagutu ostean, zein balio-tartetan 

dagoen jakin dezakegu behatutako edozein puntuazioren atzean dagoen 

benetako puntuazioa, betiere konfiantza-maila batekin. Hau da, benetako 

puntuazioaren konfiantza-tartea zenbatets dezakegu. 
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11.8 irudia. Benetako puntuazioen konfiantza-tartea. Formula 

Konfiantza-maila %95 (z�= ±1,96) izanik, tarteen goiko eta beheko mugak 

zenbatets ditzakegu, aldagai berriak sortuz,Rcmdr-ko menu-barraren 

Datosaukera erabiliz. 

Horretarako,Datos>Modificarvariables del conjunto de 

datosactivo>Calcularnuevavariableklikatuko dugu: 
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11.9 irudia. Benetako puntuazioen konfiantza-tarteak kalkulatzea 

 Prozesu horrek bi zutabe gehituko dizkio datumultzo aktiboari. Zutabe 

horiek irudikatzen dituzten balioakdira konfiantza-tartearen goiko eta beheko 

mugak. Tarte horiek, %95eko konfiantza-mailarekin, parte-hartzaile bakoitzaren 

benetako puntuazioa adierazten dute. 

 Jarraian agertzen den irudian, 20,22 eta 33,78 balioen artean dago GA 

eskalako puntuazio orokorrean 27 balioa eskuratu duen parte-hartzaile baten 

benetako puntuazioa, %95eko probabilitatearekin. 
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11.10 irudia. Benetako puntuazioen konfiantza-tarteak 
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12 Barne-
baliagarritasuna. 

Dimentsionalitatea 
 

 

12.1 Dimentsionalitatearen azterketa 

Barne-egituraren analisian oinarritzen den ebidentzien azterketak 

ebaluatzen du itemen eta testaren osagaien arteko erlazioek zer mailatan 

islatzen duten neurtu nahi den konstruktua. Izan ere, konstruktu horretan 

oinarrituko dira interpretazioak. 

Oro har, helburua da «egitura sinple» bat zehaztea eta haren existentzia 

frogatzea. Egitura sinple batean, zehazki definituta dauden faktore gutxi 

batzuekin laburtu daitekebehatutako aldagai kopuru handi bat; faktore horiek 

askeak dira; hots, konstruktu beraren hainbat alderdi jorratzen dituzte.   

 

12.2 Faktore-analisia 

Aldagai multzo baten dimentsionalitatea ebaluatzeko ditugun aukeren 

artean, faktore-analisia da ospetsuena eta erabiliena. Spearman-en faktore 

bakarreko eredu linealean oinarrituz, behatutako aldagai batzuek jasotako 

informazioa aldagai hipotetiko gutxi batzuen bidez azaltzea helburu duen 

teknika multzoa da (Elosua, 2003). 
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12.2.1 Dimentsio bakarreko eredua 

GA eskalako itemek faktore bakar bat osatzen dutela frogatzen saiatuko 

gara. Analisi faktoriala exekutatzeko, klikatu 

Estadísticos>AnálisisDimensional>Análisisfactorial. 

 

 

12.1 irudia. Faktore-analisia 

Irekiko den leihoan hautatuko ditugu aztertu nahi ditugun aldagaiak, 

biraketa-metodoa eta puntuazio faktorialen zenbatespen-prozesua. Rcmdr-k 

datu multzo aktiboari edo datu azpitalde bati aplikatuko dio faktore-analisia. 

Kasu honetan, ez dugu ezer ipiniko Expresión de selección-en, lagin osoan 

ebaluatu nahi baitugu eredu faktoriala. 

 

 

12.2 irudia. Faktore-analisia. Aukerak 
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Zehaztapen guztiak aukeratu ostean, Rcmdr-k faktore kopurua 

finkatzeko eskatuko digu; gure kasuan, faktore bakarra eskatuko diogu. Rcmdr-

k erabiltzen duen zenbatespen-metodoa egiantza gehienekoa (maximum 

likelihood) da. 

 

 

12.3 irudia. Faktore kopurua 

Lau ataletan biltzen dira Rcmdr-k eskainitako emaitzak: bakartasuna 

(Uniquenesses), saturazioak edo pisu faktorialak (Loadings), faktoreen berezko 

balioak eta azaldutako bariantzak, eta datuak ereduari zer mailatan egokitzen 

zaizkion adierazten duen informazioa. 
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12.4 irudia. Faktore-analisia. Emaitzak 

 Ikus daiteke aldagai guztien saturazioak faktorean 0,30 baino 

handiagoak direla; 7. itema da arau horren salbuespena; izan ere, 0,235 da 

faktoreagan duen saturazioa. %45,8 da faktore bakarreko eredu horrek azaldu 

dezakeen bariantza. 

 

12.2.2 Dimentsio anitzeko eredua 

Dimentsio anitzeko ereduen aplikazioa eta interpretazioa azaltzeko, 

Inventario de Trastornos de la ConductaAlimentaria-3-ko bi eskala aztertuko 

ditugu: Gorputzarekiko Atsekabea (GA) eta Argaltasunarekiko Obsesioa (AO). 

Estadísticos>Análisisdimensional>Análisisfactorial aukeran hauta 

ditzakegu aztertu nahi ditugun aldagaiak, faktore-biraketa mota eta eskuratu 

nahi dugun faktore kopurua. 

Adibide honetan, GA eta AO eskaletako itemak aztertuko ditugu 

emakumeen taldean; horretarako, Sexo==“E” idatziko dugu Expresión de 

selección-en (ezinbestekoa da emakumeen taldearen etiketa kakotx artean 

idaztea, “E”). Ebaluatu nahi dugun ereduak faktore bat baino gehiago 

dituenez, Rotación de losfactores-en interesatzen zaiguna aukeratuko dugu, 

kasuaren arabera. Oraingoan, faktore arteko independentzia mantentzea 

interesatzen zaigunez, Varimax metodoa aukeratuko dugu; izan ere, 0 balioan 

finkatzen du faktore arteko korrelazioa. Promax metodoa egokiagoa da 

faktoreak erlazionatuta dauden kasuetarako. 
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12.5 irudia. Bi dimentsiotako faktore-analisia. Aukerak 
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12.6 irudia. Bi dimentsioko faktore-analisia. Emaitzak 

 Aurreko irudian, aldagaiak bi bloketan irudikatzen direla ikus daiteke. 

Bloke horietako bakoitza faktore bati dagokio. Lehenengo 10 aldagaiek 

korrelazio altuak agertzen dituzte lehenengo faktorearekiko, eta azken 7 

aldagaiek bigarren faktorearekiko agertzen dituzte korrelazio altuak. Lehen 10 

aldagaiek GA eskalan dute jatorria. Beste 7 aldagaiek, aldiz, AO eskalan dute 

jatorria. Lehenengo faktoreak azaltzen duen bariantza %25,6 da, eta bigarren 

faktoreak azaltzen duena %22,5. Bi aldagaien artean, behatutako bariantzaren 

%48,1 azaltzen dute. 

Kontuan izan, test baten egitura dimentsionalaren inguruan edozein 

erabaki hartu baino lehen, komenigarria dela datuak hainbat eredu 
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dimentsionali edo faktore-ebazpeni nola egokitzen zaizkion aztertzea (adibidez, 

faktore bakarreko eta bi faktoreko ereduak azter daitezke). 

12.2.3 Edukiaren analisia. Faktoreen definizio substantiboa 

Datumultzo baten azterketa formala (kasu honetan, faktore-analisia) 

aldagaien edukian oinarritzen den azterketa substantiboarekin osatu behar da. 

Jorratzen ari garen adibidean, aldagaien edukiari dagozkion emaitzak 

sostengatzen ditu zenbakizko azterketatik ateratako ondorioak; item guztien 

edukiak, 7 itemarena izan ezik, gorputzari edo gorputzaren atal bati buruzko 

hautemate subjektiboak dira. 7 itemak beste itemek baino balio baxuagoak 

ditu saturazio- eta diskriminazio-indizeari dagokienez. Hortaz, esan genezake 

beste itemek jarraitzen duten patroi orokorretik at geratzen dela, egoera zehatz 

bati erreferentzia eginez. 
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13 Kanpo-
baliagarritasuna. 
Batezbestekoen 

arteko konparazioa 
 

 

 Hainbat azterketa egin daitezke kanpo-baliagarritasunaren ebidentzien 

bila. Horien artean daude talde arteko desberdintasunak aztertzen dituzten 

analisiak. 

 

13.1 Bi batezbesteko konparatzea 

 

13.1.1 Bi batezbesteko aske konparatzea 

Bi batezbestekoren arteko konparazioa egiteko, Student-en proba erabil 

daiteke. Rcmdr-n egiteko: 

 

 

13.1 irudia. Bi lagin askeren konparazioa 
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Irekitako leihoan aukeratuko ditugu taldeak definitzen dituen aldagaia 

eta konparatu nahi ditugun balioak jasotzen dituen aldagaia. Jarraian, 

interesatzen zaizkigun ordezko hipotesi mota eta konfiantza-maila markatuko 

ditugu. Azkenik, taldeen bariantza berdina edo desberdina den adieraziko 

dugu. 

 

 

13.2 irudia. Bi lagin askeren konparazioa. Aukerak 

 Rcmdr-k eskainitako emaitzan izango ditugu t estatistikoaren balioa, 

askatasun graduak eta esangura-maila. 

 

 

13.3 irudia. Bi lagin askeren konparazioa.Emaitzak 
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13.1.2 Erlazionatutako bi batezbesteko konparatzea 

Kasu batzuetan, talde berean behatutako bi aldagairen balioei 

dagozkiekonparatu beharreko batezbestekoak. Egoera horigertatzen da 

subjektuak hainbat aldiz ebaluatuak izan direnean, une berean edo une 

desberdinetan (test/postest). 

Erlazionatutako bi batezbesteko konparatzeko, Estadísticos>Medias> Test 

t para datosrelacionadosklikatuko dugu. Jarraian, Rcmdr aurkeztuko digun 

leihoan konparatu nahi ditugun aldagaiak, ordezko hipotesi mota eta 

konfiantza-maila aukeratuko ditugu. 

 

 

13.4 irudia. Erlazionatutako bi laginen konparazioa. Aukerak 
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13.5 irudia. Erlazionatutako bi laginen koparazioa. Emaitzak 

 

13.2 Bi batezbesteko baino gehiago konparatzea 

Bi batezbesteko baino gehiagoren arteko konparazioa exekutatzeko, 

bariantza-analisia (ANOVA) dabide errazena; ANOVAk aukera ematen du 

hainbat batezbestekoren arteko desberdintasunak ebaluatzeko, lehenengo 

motako errorea handitu gabe. 

 

13.2.1 Faktore bakarreko ANOVA 

Rcmdr-n, Estadísticos>Medias> ANOVA de unfactor aukera-

sekuentziaren bidez kalkulatuko dugufaktore bakarreko ANOVA. Taldeak 

definituko dituen aldagaia edo aldagai askea eta azaldutako aldagaia edo 

mendeko aldagaia aukeratuko ditugu. Azken hori da konparatzera goazen 

batezbestekoak dituen aldagaia. Gainera, Comparacionesdos a dos de 

lasmedias markatuko dugu. 

 Aldagaiak faktore moduan erabili ahal izateko,Datos>Modificarvariables 

del conjunto de datosactivo>Convertirvariablesnuméricasenfactores klikatuko 

dugu. Bertan Adina_BIR aldagaia hautatuko dugu;Nuevo nombre o prefijo 

para variablesmúltiplesrecodificadas-en alboko leihoan BIR_adina idatziko 

dugu. Zabalduko zaigun hurrengo leihoan, izen bat esleituko diogu talde 

bakoitzari; kasu honetan, Gaztea, Heldua eta Zaharra izango dira taldeen 

izenak. 
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Horrela, beste faktore bat sortuko dugu Adina_BIRaldagaiak duen 

informazio berarekin. Prozesu bera erabil liteke hainbat aldagai faktore 

bihurtzeko. 

 

 

13.6 irudia. Aldagaia faktore bihurtzea 

 Intereseko aldagaia faktore bihurtu ostean, faktore bakarreko ANOVA 

kalkulatuko dugu aurrez adierazi dugun moduan. 
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13.7 irudia. Faktore bakarreko ANOVA. Aukerak 

 

Lortutako emaitzak hainbat ataletan zatitu daitezke: 

 
1.Ereduaren laburpena.Rcmdr-

keskainitakotaularenlehenengoerrenkadaereduaridagokio. Kasuhonetan, 

eredukoaldagaiaskeaBIR_adina du. Bigarrenerrenkadahondakinei (Residuals) 

dagokie. 

 

 

13.8 irudia. Faktore bakarreko ANOVA. Ereduaren laburpena 

2. Ereduaren estatistiko deskribatzaileak.Rcmdr-k azpitalde bakoitzaren 

batezbesteko aritmetikoa, desbideratze tipikoa eta parte-hartzaile kopurua 

erakutsiko dizkigu. 

 

 

13.9 irudia. Faktore bakarreko ANOVA. Ereduaren estatistiko deskribatzaileak 

3. Taldearteko desberdintasunak. Desberdintasun pare guztientzat 

Tukey-ren HSD (HonestlySignificantlyDifferences) proban oinarrituta, konfiantza 

tarteak kalkulatzen ditu Rcmdr-k. Behatutako talde arteko desberdintasunen 

alboan (Estimate zutabea), %95eko konfiantza-mailari dagozkion probabilitate-

tarteen goi- eta behe-mugak ditugu. 
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13.10 irudia. Faktore bakarreko ANOVA. Talde arteko desberdintasunak 

4. Konfiantza-tarteen grafikoak.Azkenik, Rcmdr-k konfiantza-tarteen 

errepresentazio grafikoa aurkezten du. Konparazio kopurua handia denean, 

azterketa errazten du.  
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13.11 irudia. Faktore bakarreko ANOVA. Eredua irudikatuta 

 

13.2.2 Bi faktoreko ANOVA 

Bi faktoreko ANOVA gauzatzeko Estadísticos>Medias> ANOVA de 

múltiplesfactoressakatuko dugu. 

Lehenik eta behin, ereduari eman nahi diogun izena idatziko dugu 

(AnovaModelo.2); jarraian, aztergai diren faktoreak aukeratuko ditugu, kasu 

honetan BIR_adina eta Sexua; eta, azkenik, azaldu nahi dugun aldagaia 

aukeratuko dugu: GA. 
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13.12 irudia. Bi faktoreko ANOVA. Aukerak 

 Emaitzen leihoan sortuko den emaitza multzoko lehen 

atalean,ereduaren laburpenean, lehenengo zutabean aukeratu ditugun bi 

faktoreen izenak, bien arteko interakzioa (BIR_adina:Sexua) eta erroreari 

dagozkion hondakinak (Residuals) ikusiko ditugu. Bigarren zutabean karratuen 

batuketak (SumSq) kokatuko dira; hirugarrenean, askatasun-graduak (Df); 

laugarrenean, F-ren balioa (F value); eta, azken zutabean,esangura-

mailaizango dugu.  

 

 

13.13 irudia. Bi faktoreko ANOVA. Ereduaren laburpena 
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 Ereduaren laburpenaren ondoren, ereduaren estatistiko deskribatzaileak 

agertuko dira; alegia, talde bakoitzeko batezbesteko aritmetikoa, desbideratze 

tipikoa eta parte-hartzaile kopurua. 

 

 

13.14irudia. Bi faktoreko ANOVA. Ereduaren estatistiko deskribatzaileak 

Eredua sortu ondoren, R-k AnovaModelo.2 izena esleituko dio. 

Errepresentazio grafiko baten bidez ikusi ahal izateko, menu-barrako 

Modelos>Gráficas>Gráficas de losefectosklikatuko dugu. 
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13.15 irudia. Bi faktoreko ANOVA. Eredua irudikatuta 

Grafikoak adinaren eta sexuaren arabera sortutako azpitaldeen 

batezbesteko aritmetikoak eta konfiantza-tarteak  irudikatzen ditu.  
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14 Kanpo-
baliagarritasuna. Test-

irizpide erlazioa 
 

 

14.1 Lerro-erregresio bakuna 

Lerro-erregresioko ereduak test-irizpide erlazioak aztertzen ditu; 

kasuankasuko datuek ereduaren aurretikoak betetzen dituzten heinean, 

aplikagarria izango da. 

 Lerro-erregresio proba gauzatu ahal izateko, lehenik eta behin, parte-

hartzaileek irizpide-aldagaian eskuratutako puntuazioak kalkulatu behar dira. 

Horretarako, normalean, testaren puntuazioa kalkulatzeko jarraitutako pausoak 

errepikatuko ditugu: item guztiakbirkodetzea (beharrezkoa denean) eta item 

guztien batura jasotzen duen aldagaia sortzea.  

Adibide moduan, GA eskalan lortutako puntuazioen bidez, gorputz-

irudikapenari buruzko test baten (Silueten testa, ST) puntuazioak aurresaten 

saiatuko gara. Horretarako, emakumeek osatutako azpilagina soilik erabiliko 

dugu, eta lerro-erregresioaren eredua aplikatuko diogu Estadísticos>Ajuste de 

modelos>Regresión Lineal sakatuz. 

Irekitako leihoan aldagai azaltzailea (ST) eta aldagai azaldua (GA) 

aukeratuko ditugu. Expresión de selección aipatutako baldintzarekin beteko 

dugu (Sexo==“E”). Zehaztapen horietaz gainera, Rcmdr-k ereduari izen bat 

ematea eskatuko digu. Guk ST.GA deituko diogu. 
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14.1 irudia.Erregresio bakuna. Aukerak 

 Bere forma arruntenean, funtzioak sortutako emaitzen artean izango 

ditugu banaketaren lehenengo eta hirugarren kuartilak eta hondakinen 

(Residuals) banaketaren inguruko informazioa. Ez da komenigarria hondakinen 

balioa 0tik urruntzea. 

Jarraian, erregresioaren zuzenaren parametroen zenbatespena 

(Estimates) eskainiko dugu. Balio interzeptala (Intercept) 13,08 da eta 

zuzenaren malda 3,37. Parametro horien arabera, honek definituko 

lukeerregresioaren zuzena: 

ST = 13,08 + 3,37 × GA 

Hortaz, GA eskalan 27 balioa eskuratu duen pertsona batek ST testean 

104 puntuazioa eskuratuko duela esango dugu: 

ST = 13,08 + 3,37×27;ST =104 
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Zenbatetsitako parametroekin bateraageri dira parametro bakoitzaren 

zenbatespenaren errorearen balioa (Std. Error), dagozkien t balioak (t value) 

eta haien probabilitateak (Pr(>|t|)).  

 

 

14.2 irudia. Erregresio bakunaren ateraldia 

 Zenbatespenaren errore tipikoak (Residual Standard Error) aukera 

ematen du Rcmdr-k iragarritako puntuazioei dagozkien konfiantza-tarteak 

finkatzeko.  Horretarako, nahikoa da honako formula hau aplikatzea: 

 

 

14.3irudia. Erregresio bakuna. Konfiantza-tarteen formula 
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Horrela geratuko litzateke aurresandako puntuazioaren konfiantza-tartea 

(ST=104):  

Konfiantzatartea = 104 ± 1,96 * 30,36 

Goimuga = 163,50 

Behemuga = 44,49 

Ereduaren determinazio-koefizientea (R2; Multiple R squared) 0,56 da; 

alegia, GA eskalako puntuazioak ST testeko puntuazioaren %56 aurresango du. 

Ereduaren irudikapen grafikoa lortzeko (banaketa eta doikuntzazuzena) 

Gráficas> Diagrama de Dispersión klikatuko dugu. Irekiko den leihoan, Línea de 

mínimoscuadrados aukera soilik mantenduko dugu markatuta. x aldagai 

moduan (variable x) GA aldagaia aukeratuko dugu (aldagai azaltzailea) eta y 

aldagai moduan (variable y) ST (aldagai azaldua). Ordenatu-ardatzari 

Gorputzarekiko Atsekabea eta abzisa-ardatzari Silueten Testa etiketak esleituko 

dizkiegu. 

  

 

14.4 irudia. Erregresio bakuna. Banaketa-diagrama sortzeko aukerak 
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14.5 irudia. Insatisfacción Corporal eta Test de Siluetas 

Grafikoakirudikatzen ditu Gorputzarekiko Asegabetasuna eskalako 

(aldagai azaltzailea) eta Silueten Testeko (aldagai azaldua) puntuazioen 

banaketa-diagrama eta banaketa horren doikuntzazuzena. 
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15 Baremoak 
 

15.1 Puntuazio-zentiletan oinarritutako baremoak 

 

Balio pertzentilakRcmdr-rekin kalkulatzea oso erraza da. 

Estadísticos>Resúmenes>ResúmenesNuméricos sakatuz, datu multzo aktiboko 

aldagai jarraituen banaketei dagozkien kuantilak aukeratu ahal izango ditugu. 
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15.1 irudia. Banaketaren kuantilak 

 

Aukera-hurrenkera hori erabiliz, honako hau izango da komandoen 

leihoan sortuko den errenkada: 

 

 

15.2 irudia. Kuantilak. Komandoa 

Ikus daitekeen moduan, funtzioak lagineko balioen %25, %50, %75 eta 

%100 azpitik uzten dituen puntuazioak eskaintzen ditu. 
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15.3 irudia. Kuantilak. Emaitzak 

Baina baremoak eraikitzeko, Rcmdr-k besterik adierazi ezean, kalkulatzen 

duen puntuazio-zentil kopuruak baino handiagoa behar du. Beharrezko balioak 

lortzeko, komandoen leihoan sortu dugun errenkada aldatuko dugu, kalkulatu 

nahi ditugun kuantilak eskatuz. 

 

15.4 irudia. Kuantilak. Komandoa eta emaitzak 

Modu horretan eskuratutako puntuazio-zentilak erabiltzen dira 

laginaren osotasuna deskribatzeko. Dena den, aldagairen bat (sexua, adina, 

estatus sozioekonomikoa, etab.) intereseko faktorearekiko sentibera denean 
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(alegia, laginean desberdintasun esanguratsuak eragiten baditu), baremoak 

desberdintasun horiek jaso beharko lituzke. 

Gure kasuan, adibidez, GA eskalan desberdintasun esanguratsuak 

ditugunez sexuaren arabera, baremoak laginaren azpitaldeen arabera 

kalkulatzeko eskatuko genioke Rcmdr-ri, Resumirsegún sakatuz eta bertan 

intereseko faktorearekiko sentibera den aldagaia hautatuz. 

 

 

15.5 irudia. Zentilak taldeka. Aukerak 

Zehaztapen horri esker, emakumeen eta gizonen puntuazio-pertzentilak 

lortuko ditugu. 
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15.6 irudia. Zentilak taldeka. Emaitzak 

 

Balio pertzentil kopuru handiagoa kalkulatzeko, nahikoa da 

kuantilenzehaztapenen parentesien artean interesatzen zaizkigun balioak 

(adibidez, 0,.25,.5,.75,1) komen artean idaztea. 

 

15.2 Puntuazioak eraldatzea 

15.2.1 Puntuazioak eskala estandarrera eraldatzea 

Eraldaketa lineal estandarraren bidez, jatorrizko puntuazio zuzenak 

puntuazio estandar bihurtzen ditu, eta puntuazio primarioen batezbestekoa eta 

desbideratze estandarra, hurrenez hurren, 0 eta 1 balioetan finkatzen ditu. 

Puntuazioak eskala estandarrera bihurtzeko,Datos>Modificarvariables 

del conjunto de datosactivo>Tipificarvariables sakatuko dugu, eta, jarraian, 

intereseko aldagaia aukeratuko dugu. 
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15.7 irudia. Z puntuazioak. Aukerak 

 

Modu horretan, eraldatutako puntuazioak barne hartzen dituen aldagai 

bat sortuko da. Z.ALDAGAIARENIZENA izango du izena. Kasu horretan,Z.GA. 

eraldatutako puntuazioak ikusteko,Visualizarconjunto de datos sakatuko dugu. 

 

 

15.8irudia. Z puntuazioak 

 

Kontuan izan eraldaketa horrekin ez dela jatorrizko banaketaren itxura 

aldatzen. Hura normala bazen, normala izango da eraldaketaren ondoren ere; 
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alboratua balitz, berriz, eraldatutako puntuazioen banaketa ere halakoa 

litzateke. 

 

15.2.2 Puntuazioak beste eskala batzuetara eraldatzea 

Eskala estandarrarekin lan egitera ohitua ez dagoenarentzat, ez da 

erraza izaten puntuazio horiekin jardutea. Hori dela eta, puntuazio estandarrak 

lortu ondoren, aurrez finkaturiko batezbestekoak eta desbideratzeak dituzten 

eskaletara eralda daitezke horiek. Honako ekuazio hau daeraldaketaren 

oinarria: 

 

 

15.9 irudia. Puntuazioak eraldatzea. Formula 

Nahiz eta lortu nahi den eskalaren parametroak edozein modutara 

defini daitezkeen, badaude erabilera zabaleko eskala estandar eratorriak; hala 

nola:  

Eskala Batezbestekoa Desbideratze estandarra 

T 50 10 

WAIS 100 15 

Stanford-Binet 100 16 

MMPI 50 10 
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Delta 4 13 

15.1 taula. Eskala estandar eratorriak 

 Eskala estandarreko puntuazioak edozein eskaletara bihurtzeko, 

Datos>Modificarvariable del conjunto de datosactivo>Calcular una 

nuevavariable sakatuko dugu, eta bertan zehaztuko ditugu helburu den 

eskalako parametroak. Adibide moduan, T eskalara bihurtuko ditugu 

puntuazioak. Horretarako, honako formula hau idatzi beharko da: 

50 + Z.GA * 10 

Aldagai berriari T.GA deituko diogu. 

 

15.10 irudia. Eskala estandar eratorriak, T eskala. Aukerak 

 Modu horretan, T.GA izeneko aldagai bat sortuko zaigu. Bere 

batezbestekoa eta desbideratze tipikoa 50 eta 10 dira, eta bere 
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puntuazioen banaketaren itxura GA eta Z.GA aldagaiek dutenaren berdina 

da. 
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16 Bukaerako 
txostena idaztea 

 

 

Analisi guztiak egin ostean, testa eraikitzean jarraitutako urrats guztiak 

eta eskuratutako emaitza guztiak deskribatzen eta arrazoitzen dituen txostena 

idatzi behar da. 

Jarraian, lan honek eduki behar dituen atal guztiak azalduko ditugu. 

 

16.1 Probaren helburuak 

Atal honetan, neurtu nahi den ezaugarria zehaztu behar da. 

Horretarako, neurtu nahi den ezaugarriaren eta haren osagaien definizio 

operatiboak idatzi behar dira. Oso garrantzitsua da APA formatuan adieraztea 

aipatzen diren idazlanei dagozkien erreferentzia bibliografikoak. 

Atal honek honako galdera hauei erantzun behar die: 

• Zer nahi dugu neurtu? Zer aldagairekin erlazionatuta dago? 

 Aldagai hori neurtzeko testak existitzen al dira? 

 Zein da bibliografia esanguratsuena? 

• Zein dira testa zuzentzen zaion populazioaren ezaugarri 
garrantzitsuenak?  

• Nola neurtu nahi dugu? 

 Zein da itemen formatu egokiena? 

 Zenbat itemek osatuko dute proba? 

 

16.2 Itemak idaztea 
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Osagai bakoitza neurtuko duten itemak zehaztu behar dira eta, hala 

badagokio, ea zuzenean edo beste itemen kontrako norabidean egiten duten. 

Aukeratutako erantzun-formatua eta erantzunak kuantifikatzeko modua zein 

den argitu behar da. Sortutako itemetan betetzen direla egiaztatzeko, komeni 

da itemak idazteko arauak berrikustea. 

 

16.3 Laginaren deskribapena 

Honako hauen deskribapena aurkeztu behar da: 1) testa zuzentzen 

zaion populazioarena; 2) erabilitako laginketa-prozesuarena eta haren 

justifikazioarena; 3) lagina osatzen duen parte-hartzaile kopuruarena; 4) parte-

hartzaileen ezaugarriena (adina, sexua, etab.), eta talde bakoitzarena (hala 

badagokio). 

 

16.4 Itemen analisia 

Batezbestekoa, bariantza eta itemen erakarpen-indizea eta 

diskriminazio-indizea zein diren esan behar da, eta informazio hori interpretatu 

egin behar da, balioak egokiak ote diren erabakitzeko. Azkenik, hasierako 

testetik zenbat item eta zergatik ezabatu behar diren jakiteko jarraitu den 

prozesua azaldu behar da zehatz-mehatz. 

 

16.5 Testaren fidagarritasuna 

Cronbach-en alfa metodoaren bidez eskuratutako fidagarritasun-

koefizientea zehaztu, interpretatu eta ebaluatu egin behar da,honako galdera 

hauei erantzunez: Zein da testaren fidagarritasuna? Zein da testaren neurketa-

errore estandarraren neurria? 

Gainera, benetako puntuazioen konfiantza-tarteen zenbatespen 

adibide bat aurkeztu behar da (nahi dituzun puntuazio enpirikoak erabil 

ditzakezu). 
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16.6 Testaren baliagarritasuna 

 

16.6.1 Barne-baliagarritasuna 

Testak neurtzen dituen dimentsioak zehazteko, lortutako egitura 

faktoriala aipatu behar da. Informazio horrek honako hauek azaldu behar ditu: 

• Zenbat faktore aurkitu diren. 

• Saturazioak eta aurkitutako faktoreek azaltzen duten bariantza. 

• Faktore bakoitzaren esanahia eta garrantzia. 

• Aurkitutako faktoreek itemak idatzi aurretik zehaztutako ezaugarrien 

osagaiekin erlaziorik ba ote duten pentsatzea. 

 

16.6.2 Kanpo-baliagarritasuna 

• Gauzatutako taldearteko edota taldebarneko konparazioetan lortutako 

emaitzak erakutsi eta interpretatzea. Ba al dago desberdintasunik? 

• Aipatzen diren iturriak edo erreferentziak adieraziz, aukeratutako irizpide-

itemak justifikatzea. Beste aukera bat da testak ustez neurtzen duen 

ezaugarriaren eta irizpide-itemek osatzen duten aldagaiaren arteko 

erlazioa frogatzea. Zein da testaren eta irizpidearen arteko erlazioa? 

Baliagarritasunaren koefizientea. 

• Testak aurresan al dezake irizpidea? Zein da erregresioaren ekuazioa? 

Zein da determinazio-koefizientea? 

• Baliagarritasunari dagokion atal honetan eskuratutako emaitzetatik 

abiatuz, testak zer neurtzen duen erabaki behar da. Betetzen al dira 

jatorrizko helburuak? 

 

16.7 Baremoak 

Kalkulatutako baremoak zentiletan eta eskala estandarrean (edo eskala 

estandarretik eratorritako beste eskala batean) aurkezten dituzten taula edo 



Psikometriako praktikak. Prozedura-eskuliburua 

 104 

taulak ipini behar dira. Testean ager litezkeen puntuazio bat edo bi interpretatu 

behar dira taulen bidez. 

 

16.8 Testa hobetzeko irizpideak 

Jarraitutako prozesuan pentsatuz eta aurkitutako oztopoak kontuan 

izanik, testa nola hobetu daitekeen azaldu behar da. Aipatu testaren akats 

edota behar nagusiak. 

 

16.9 Eranskinak 

Eranskinetan testa eta CDa (behar den bezala identifikatuta) gehitu 

behar dira, datuekin eta gauzatutako analisiekin. 
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